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}.'.Z .dnia~ sierpni'a 1967 r. w sprawi-e wykazu jednostek upraw
i nlonych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski 

z 1967 r. Nr 50. poz. 248 i Nr 56,' poz , 274. z 1968 r. Nr 20, 
T; poz. ' 127, Nr' 34. poz. 229 i Nr 53, poz. 371 oraz z 1969 r. 

Nr 23, poz. 183 i Nr, 43, poz. 346) w części A. Szk·oływyż

' sze, w pozycji IV - Rolilechuiki , Akademia Górniczo-Hut
, nicza. Wojskowa Akademia Techniczna, pod lp. 9 Politech-

" nika Poznańska - Minisl.erstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyż
. szego dodaje się wyrazy : 

, 

w rubryce 2 - .. Wydział Chemiczny" , 
w rubryce ' 4 - "doktora ·nauk . chemicznych, doktora 

nauk technicznych". 
§ 2. W wykazie jednostek uprawnionych do nadawania 

stopni naukowych doktora habilitowanego, stanowiącym za
łącznik nr 2 do zarządzenia wymienionego w. § 1, w czę

ści A. Szkoły wyższe, w pozycji IV - Politechniki, Akade
mia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna do
daje się lp. 10 w brzmieniu: 

I 

Lp. Nazwa jednostki I Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego 
-----

1 2 3 4 
. 

,tO Politechnika Szczecińska Ministerstwo Oświaty 
i Szkolnictwa Wyżslego 

Wydział Inżynieryjno-Ekono- doktQra habilitowanego 
miczny Transportu nauk ' ekonomicznych 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki: J. Kaczmarek 
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ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZI;DU GOSPODARKI WODNEJ 

z dnia 1 grudnia 1969 r. 

, uchylające zarządzenie w sprawie zapewnienia należytego stanu tecbnlcznego budo'wlł wodnych oraz urządzeJ\ 
piętrzących ł upusto,wycb na zbiornikach retencyjnych przeclwpowodziowycb. 

Na pods,tawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14' czerw
ca 1960 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu , Gospodarki 
Wodnej i 'przekształceniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospo
darki Wodnej w urząd Ministra Żeglugi (Dz. U" Nr 29, 
poz. 163) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się zarządzenie Ministra - Żeglugi i Gospo
darki Wodnej l dnia 23 stycznia 1960 r. w sprawie zapew~ 
nienia należytego stanu technicznego budowli ' wodnych oraz 
urządzeń piętrzących i upustowych ' na zbiornikach retencyj
nych przeciwpowodziowych (Monitor Polski Nr 1~, .poz. 91). 

§ 2. Stosownie do § 4 ust. 1 zarządzenia nr 83 Prezesa 
, Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1969r. w sprawie zapew
nienia bezpieczeństwa budowli piętrzących wcxię oraz bu
.do~li zamykających zbiorniki magazynujące płynne lub pół
pły:{lne substancje pomieszane z wodą; sprawy należytego 
utrzymywania budowli piętrzących wodę oraz ek$ploatacji 
mającej wpływ na ich bezpieczeństwo zostaną uregulowane 
w. , drodze wytycznych Prezesa Centralnego Urzędu Gospo
darki Wodnej. ' 

§ 3. Zarządzenie wchod,zi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Centralnego U~zędu Gospodarki Wodnej: Z. Januszko 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 20 listopada 1969r. 

w: sprawie ogłoszenIa "Ustanowionycb . 'Polsklch Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. ,4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53" ,poz . · 298) Polski Komi

, tet Normalizacyjny podaje do wiĘidomośd, co na:stępuje: 
• 

§ L ' Ustanowione zost,aly następujące Polskie Nor
my (I>N): 

' .. 

.. ' 
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Lp. 

l 

Num'er 
normy 

169/C-84·144. 
2 69/H-54215 

3 69/H-54217 

4 69/H-55207 

5 69/H-1:13844 

6 69/M-59560 

7 69/M-59601 
8 69/5-73013 

9 69/A-75lQO 
·10 69/F-06000 

·Da,.ta 
-----'-----'--

__________________ ~------------~---------'-----~I-u-s-t-a-n-O-w-le-· m--a-n-o-r_m ___ 
y 

____ o_b_o_w_._ią._l_u_je ____ ~ 
Tytuł normy I zakres obowiązywania I od której I)orma 

345 

w zakresie produkcji: 

Pestycydy. Foschlor czysty 
Odlewnicze zespoły modelowe i odlewy. Technologiczne 

promienie wyokrągleń 
. Odlewnicze · zespoły modelo\ye drewniane. Pochylenia 

formierskie 
Odlewnicze zespoły modelowe. Główne wymiary żna

ków rdzeniowych 
Stop źelaza z nikiem • kobaltem. Fernico. Drut dla elek-

troniki ' 
') Narzędzia do skrawania metali. Zabieraki wierteł z chwy

tem walcowym 
- Wip.rtla kręte 

Motocykle. skutery i motorowery. Urządzenia świetlne. 
Rozmięszczenie, własności . świetlne i metody badań 

w zakresie produkcji i obrotu: 
. -

Produkty owocowe. Dźemy 
Meble biurowe. Ogólne wymagania . i badania 

w zakresie konstrukcji i produkcji: 

31 października 1969r. 1 lipca 1970 r.' 
31 października 1969 r. 1 lipca 1970 r. 

31 października 1969 r. 1 lipca 1970 r. 

31 października 1969 r. 1 lipca 1970 r. 

29 paździerńika 1969 r 1 lipca 1970 r. 
I 

31 października 1969 r. 1 lipca 1970 r. · 

31 października 1969 r. 1 lipca 197Q r. 
31 października 19{,9 r. 1 stycznia 1971 r. 

16 października 1969 r. 1 marca 1970 r. 
8 października 1969r. 1 lipca 1970 r. 

11 69/H-74140 Zeliwne · kształtki ciśnieniowe do łączenia rur azbest 0- . 31 .październi:ka 1969 r, 1 lipca 1970 r • 
. wo-cementowych w zakresie 

konstru'kcji, 

"w z~kresie czynności określonych normq: 

1 stycznia 1974 r. 
w zak,resie 
produkcji 

12 69/G-04518 ') Węgier kamienny. Oznaczanie zdolności spiek.ania me- 22 października 1969 r. 1 lipca 1970 r. 
todą Rogi 

13 69/G-04519 - Oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga 22 października 1969 r. 1 lipca 1970 r. 

14 69/H-04159 

15 69lC-04552 

16 69/C-04587 
17 69/C-Q4605 
18 69/C-04720 
. .19 69/C-89083 

20 69/C-89084 

2! 69/P-04629 

W zakresie badań rozjemczych: 

Materiały ogniotrwałe. Analiza chemiczna rudy chro- 29 października 1969 ·r. 1 lipca 1970 r. 
mowej i wyrobów zawierających tlenek chromowy 

w zakresie metod badań: 

') Woda do picia. do celów gos.podarczych i przemysło
wych. Oznaczanie jonu chI orkowego 
- Oznaczanie zawartości jonu sodowego 
- Oznaczanie zawartości glinu 

Nigrozyny. Metody badań . 
') Tworzywa sztuczne. OznaczanIe zmian wymiarów linio

wych sztywnych tworzyw porowatych 
---" Oznaczanie chłonnoŚci · wody przez sztywne two

rzywa porowate 
Metody badań wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wy

. znaczanie wodoszczelności ,i odporności na deszcz 

21 października 1969 r. 1 lipca 1970 r. 

15 r:aździernika 1969 r. 1 lipca 1970 r. 
i5 października 1969 r. 1 lipca i970 r. 
13 października 1969 r. 1 lipca 1970 r . 
25 października 1969 r. 1 lipca 1970 r. 

25 października 1969 r. 1 lipca 1!tr0 r. 

31 }aździernika 1969r. 1 lipca 1970 r . 
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,§ 2.1; Ustanow-iónezostały zmiany .w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1lutego'197D r.: .. 
. '- ~ , 'I ' Da t a 

" 

Numer 
Lp. normy Tytuł normy 

ustanowienia normy ustanowienia zmian . 

-- ._._-------
1 2 3 4 ' 5 

1 64/A-79733 Ocet spirytusQwy , 31 grudnia 1.964 r. (Monitor 31 października 1969 r. 
- Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87) 

2 6D/C-77DOi Przetwory tł~szcżowe. Mydło do prania 18 czerwca 1960' r. (Monitor 8 października 1969 r. -Polski Nr 63. poz. 30'2) 
3 G-D9601 Analiza techniczna i elementarna węgra. Prób- 20' grudnia 1954 r. (Dz. U. 23 paździemika 1969r. 

ki węgla kamiennego. , Formularz protokołu 
pobrania i przygotowania próbki oraz wyni-

z 1955 r. Nr 3, poz. 18) ' 

ków analiz 
4 64/H·122D3 Materiały ogniotrwałe. Prostki i kształtki do 31 grudnia 1964 r. (Monitor 20' października 1969 r. 

kadzi hutniczych. W.ym\ary Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 
5 65/M-80D57 Druty sprężynowe. Druty okrągłe ze stali wę- 1 października 1965 r. ' (Monitor 29 października 1969 r. 

glowyCh 
6 681M-85DDl , Czopy lwńcowe yvalów - stożk.owe , 1 : ID. 

Polski Nr 60', poz. 315) I 
17 grudnia . 1968 r. (Monitor , 5 paździemika 1969 r. 

Główne wymiary 

2. Data obowiązywania norm: 
1) PN-69/G-970D1"O) Węgiel kamienny. Sortymenty", 
2) PN-69/G-97DD3" ~ Klasy węgla do celów energe tycz-

, nych", ' 
3) PN.69/G-97DD4" - Klasy węgla' ~o celów chemicznej 

przeróbki" 
- ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 11 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328), 

4) PN-68/G-97DD2" - Typy", ustanowionej przEl'l Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada 1968 r. (Mo
nitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 55), 

5) PN-69/G-97D'51 "Węgiel brunatny", ustanowionej przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dn,ia 29 sierpnia 1969 r. 
(Monitor , Polski Nr 44, poz. 355) 
- zmie.niona, została na datę 1 stycznia 1971 r. 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje nor
mę PN-M/H-54215 "Modele odlewnicze. Promi enie zaokrągleń 
wewnętrznych", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem 
Przewodniczące go Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia. 20' grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia 
~orm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Norma
lizacyjny, dotyczących odlewów z źeliwa szarego (Dz. U. 
z 1955 r. Nr 3, poz. 19). _ . 

2. Norma wymieniona w § lp. 4 zastępuje normę 
PN/H-55207 "Modele odlewnicze. Okrągłe znaki rdzeniowe", 
ustanowioną jako zalecaną przez Poiski Komitet Normaliza
cyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. 
Nr 13, poz. 83). ' 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. §O. zastępuje normę 

PN-65/H-93844 "Stop, żelaza z niklem i kobat'tem "Fernico". 
Drut dla elektroniki", ,ustanowioną przez Polski Komitet Nor
JIlalizacyjny dnia 30 czerwca 1965- r. (Monitor Polski Nr 60', 
poz. ' 315). 

4. ' Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę 

PN-64/M-5956D "Narzędzia do skrawania metali. Zabieraki 
wierteł z chwytem walcowym", ustanowioną przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 9. grudnia 1964 r. (Monitor Pol-
~ki z 1965 r. Nr ID, poz. 37). I 

5. Nórma wymieniona w § 1 Lp. 7 . zastępuje następują
~e normy: 
1)PN-64/M-59551 ,,0) Narzędzia do skrawania metali. Wier

tła kręte do me.tali. Wymagania i ba
dania techniczne", 

2) PN-64/M-596DD" - Wiertła kręte krótkle z chwytem 
walcowym do ż'eliwa i stali", 

Polski z 1969 r. Nr . 7, poz. 71) 

3) PN-64/M-59601 .. - Wiertła kręte długie z chwytem 
walcowym do źeliwa i stali". 

4) PN-64/M-59602" - Wiertła kręte z chwytem stożko
wym Morse'a do żeliwa i stali", 

5) PN-64/M-59606 - Wiertła kręte ze wzmocnionym 
chwytem stożkowym M'orse'a do 
źeliwa i stali", 

6) PN-64/M-5962D" - Wiertła kręte krótkie do rewolwe
. rówek i automatów", 

7). PN-64/M-6964D" - Wiertła kręte z chw~tem walco
wym do mosiądzu", . 

8) PN-64/M-59641.. - Wiertła kręte z chwytem . stożko
wym Morse'a do mosiądzu", 

9} PN-64/M-59642" - Wiertła kręte z chwytem walco- ' 
wym do miedzi i aluminium" , 

ID} PN-64/M-59643" - Wiertła kręte z chwytem stoi:ko
wym Morse'a do miedzi i alumi
nium", 

II} PN-64/M-59646,, ' - Wiertła kręte długie z chwytem 
, walcowym do miedzi i alum inium", 

12) PN-64/M-59649" - Wiertła kręte długie z chwytem 
walcowym do mosiądzu", ' 

13) PN-64/M-5978D" - Wiertła kręte z chwytem walco
wym, nakładane płytkami z węgli
ków spiekanych", 

14) PN-64/M-59781 - 'Wiertła kręte z chwytem stożko-
wym Morse'a nakładane płytkami 

z węglików spiekariych" 
ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 

dnia 9 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr ID, 
poz. 37). 
6. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuj e normę 

PN-62/S-73D13 "Rozmieszczenie zewnętrznych urządzeń świetl
nych motocykli i skuterów", ustanowioną przez Polski Ko
mitet NormaHl'.acyjny dnia 5 kwietnia 1962 r'. (Monitor Pol
ski Nr 50', poz. 248). 

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje następu
jące normy: 

1) PN-64/H-7414D ,,"} 2eliwne rury ciśnieniowe. Króćce kie
lichowe do rur azbestowo-cemento
wych", 

2) PN-64/H-74141 " - Króćce bose do rur azbestowo-ce
mentowych" 

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacy jny: 
pierwsza dnia 19, a druga dnia 20' czerwca 1964 r. (Monitor 
Polski Nr 69, poz. 323). 
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8. Norma wymienionaw \ § lp. li zaslęplij'e . ń6rmą 
PN-67/G-04518;,Węgiel kaniie,riny. Oznaczanie zdolności s;:>ie
kania metodą Rogi", ustanowioną przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 24 sierpnia 1967. r. (Monitor P·olski Nr 53, 
poz . . 265). 

9. Norma wymieniona w § 1· lp . . ' 14 zastępuje normę 
PN~57/H-04159 "Analiza chemiczna materiałów ogniotrwa
łych zawierających tlenek chromowy", ustanowioną jako 
obo wiązującą przez Polski . Komitet Normalizacyjny dnia 
31gTudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, poz. ,120). 

, lO. Norma wymieniona w § IIp. 9 zastępuje normę 

PN-65/A-'l5100 "Produkty owocowe. Dżemy", 'ustanowioną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 grudnia 1965 r. 

. (Monitor Polski z 1966 r. Nr S, poz. 49). 
II. Norma wymieniona w § 1 · lp. 15 zastępuje normę 

PN-58/C-04552 "Wod a do picia, do celów gospodarczy{:h 
i przemysłowych. Oznacz~nie zawartości jonu chlorkowego", 
ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 16 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. 
Nr 24, poz. 112). ' 

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę 

PN-54/C-04587 "Woda do picia, do .celów ·gospodarczych · 
i przemys ł o,wych. Oznaczanie zawartości jonu sodowego", 
zatwierdzoną jak o obo'A-iązującą rozporządzeniem Przewodni
c zącego Państwowej ' Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norIIi 
'Państwowych us talonych przez Polski Komitet Normaliza
cyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168). 

- 13.. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę 
PN-58/C-04605 "Woda do picia, do celów gospodarczych 
i przemysłowych. Oznaczanie .zawartości glinu", ustanowio'- n" jako obowiązują.cą przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Pqlski Nr 39, }loz; 228). . 

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę 
PN-63/C-04720 "Nigwzyny. Metody badań", · ustanowioną . 
'przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1963 r. 
. (Monitor Polski Nr 64, poz322). 

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje następu
jące normy: 

1) PN/P-04629 ,,"} Kontrola jakości wyrobpw włókienni
czych. Tka,niny. Wyznaczanie przemakalności", zatwier
dzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
9 luteg·o i 954 r. w sprawie zatwferdzenia norm państwo,
wych ustalonych przez Pols~i Komitet . Normalizacyjny, 
dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28), 

2) PN-60/P-04733" - - Wyznaczanie odporności na deszcz", 
ustanowioną jako, obowiązującą przez Polski Komitet 
Normalizacyjny 'dnia 25 czerwca 1960 r. (Monito,r Pol
ski Nr 63, poz. 302), 

3) ' PN/P-04735 " - - Wyznaczanie przemakalności meto
dą Bundesmanna", zatwierdzoną jako . zalecaną rozpo,
rządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla

. nówania Go~p'odarczego z dnła 3 lutego 1955 r.w spra
wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych ' przez 

" Polski Komitet Normalizacyjny, ' dotyczących .włókiennic-
twa (Dz.' U. Nr 8, p·oz. 49). . 
§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy: 

A) z dniem 1 stycznia 1970 r.: 
1) PN/A-54007 ,,"} Narzędzia rzemieślnicze. pzcżotka do 

, . szkieł ·baniastych", ' : ': . 
2) PN/A-54008 " , ~ SzcZotki do szkieł kolankowych" 

-'- o ustanowione jako zalecane przęz Polski ' Komitet 
Normalizacyjny dnia 20 listopada . 1957 r' ' (Monitor 

, Polski Nr 101, pqz. 592), . . . 
3) PN-q7IB-Q(361 O . "Materiąły termolzolacyjI1e • . Nazwy, 

. . okreśJenia.1 , klasypkacja : ', , ~lstaJlOW!?na :p~~ęz Polski 
Komitet Normal izacyjny dnia 2 ,1 grudnia. l.Q6.7 r. (Mo-
nitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54), . 

4) ' PN/t}-61024 "Nariędiia tzemf~śfnicte . · ' S'z€zotki do 
. smołowania'''" 

5) PN/B-61054 "Narzędzia ·malarskie . .,Pędzle wyg!adziki 
(Flisaki)" ,: 

. - ustanowione jako zalecane ' przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r. (Monitor 
Polski Nr 101, po_z. 592), 

6) PN/H-01012 "Steil kuta. Nazwy i określeniapółwyro
.. bów i wyrobów", ustanowi·ona jako zalecana ·'przez 

Polski Komitet Normalizacyjhy dnia 31. marca 1958 r. 
(Monitor Polski Nr 39, poz .. 228), 

7) PN-59/Hc92907 "Taśmy aluminiowe, mi.edziane r mo
siężne i miedzio-niklowe do, wyrobu spłonek", usta
noWiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski 
Nr 60, poz. 299), . 

8) PN/I-61001 ,,") Narzędzia ' rzemieślnicze . . Pędzel' oku
rzawiec". 

9) PN/I-61 005 " - Pędzle trzonkowe", 
10) PN/I-61 008 " - Szczotka do maszyn do pisania", 
1l)PN/I-61011" - Szczotka ,do te.powania", 
12) lpN/I-61014 " . - Pędzle płaskie wygładziki" 

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet . 
Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r. (Monito,r 
Polski' Nr l,Oi, poz. 591), / 

13) PN-61/M-53092 "Warsztatowe 'środki miernicze. Spraw
dziany tulejowe z dwus.tronnym ścięciem do stoż
ków Morse'a", ustanowiona przez Polski ' Komitet 
Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1961 r. (Monitor Pol
ski z 1962 r. Nr 15, poz. 65), 

14) PN/M-65080 ,,") Narzędzia rzemieślnicze . Szczotki dru-
ciane ręczne", , 

15)PN/M-65081 - Szczotki 'do kotłów centralnego 
ogrzewania", 

16) PN/M-65082" - Szczotka druciana z uchwytem", 
17} PN/M-65084" - Szczotki druciane do rur", 
18) PN/M-65085" - Szczotki druciane tarczowe" 

- ustanowione jako zalecane przez Po,lski Komitet 
Normalizacyjny: pierwsza i czwarta dnia 20., drhga 
dnia 22, a trzecia i piąta dnia 21 listopada 1957 r. 
(Monitor Polski Ńr lOt, poz. 592), . 

19) PN/N-57010 "Narzędzia zegarmistrzowskie. Szczotka", 
20} PN/O-54001 ,,") Narzędzia rzemieślnicze. Noże cholew-

karskie", 
21) PN/O-54002" - Noże szewskie pro,ste", . 
22) PN/O-54004" - ' Gładziki ' szewskie kowadełkowe", 
23) PN/O-54006" - Trzonek uchwytu do 'nakłuwaków 

szewskich" , 
24) PN/O-54007" - Trzonki gładzików szewskich", 
25) PN/O-54008" -=- Nóż do .otokÓw", 

,26} PN/O"540~~" - Gładziki .szewskie podwójne", 
27) PN/O-54011" ---.:. Gładziki szewskie strżallt.owe", 
28) . PN/O-54023 "Narzędzia szewskie. Szydia wygięte", 

' 29) PN/O-54027,,") NarzędzIa . rzemieślni.cze. . Deski dla 
c.hOłewkarzy", 

30) PN/O-54032 " '- NÓŻ szewski wygięty prawy;'; 
31) PN/O-54033 " . - Nóż szewski wygięty lewy", 
32) PN/O-55500" - Nóż rymarski zakrzywiony", 
33) PN/P-55503" - Brzeźniki dwustronne" ' ,' 

- ustanowione jako źalecane przez Polski' Komitet 
' Normalizacyjny ą,nia 12 grudnia 1957 r., z wyjątkielI\ 

. norin: wymienionych w pkt 30 i 31, ustanbwionycli 
. dnia 17 grudnia 1957 r.(Monitor Polski ' z ł958 r, 

Nr 13, poz. 83), . .. 

- "34) PN/O-54030 ,; - Uchwyt do nakłuwaków szewskich", 
. łJznana ~a . pbowiązującą · rozporz9dz~~ie~ I>rzewodni~ 
czącego . Pafl!~twowęJ ' Komisji Pianowania Gospodar
czego Z dnia 24 wrzesnia 1951 r. ' w sprawie uznania ' 
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. za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komi-
tet Normalizacyjny (Dz. V. Nr 53, poz. 372), 

35) PN/O-54009 '" - Młotki szewskie", 
36) PN/O-54012" - Gładziki · szewskie siodełkowe", 
37} PN/O-54013 ,,') Narzędzia szewskie. Dziurkarka do 

skóry", 
, 38) PN/O-54014.. - Wycinaki okrągłe do dziurkarki", 

39) PN/O-54019 "Narzędzia rzemieślnicze. Nakłuwaki", 

40) PN/O-54021 ,,') Narzędzia szewskie. Szydła pasowe 
spłaszcz 'one", 

41) PN/O-54022" - Szydła pasowe", 
42) PN/O-540?4 "NarzędZia rzemieślnicze . Spinacze cho

lewkarskie" , 
43) PN/O-54026 "Narzędzia szewskie. Trzonki do młot-

ków", 
44) PN/O-54031 ,,') Narzędzia rzemfeślnicze. Trzonki do 

karbowników otoku" , 

45) PN/O-54500" - Noże kuśnierskie", 
46) PN/O-54502" - Grzebień kuśnierski", 
47) PN/O-54503" - Szczypce kuśnierskie", 
48) PN/O-55501 " -:- Nóż rymarski prosty", 
49) PN/O-55502" --., Noże rymarskie półokrągłe", 
50) PN/O-55504" - Szczypce rymarskie płaskie", 
51) PN/O-55505" - Szydła rymarskie mieczowe", 
52) PN/O-55506" - Igły rymarskie proste", 
53) PN/O-55507" - Trzonek rymarski prosty do szy

deł", 

54) PN/O-55508" - Trzoriki rymarskie fajkowe do szy-
deł", 

55) PN/O-55509" - Młotek rymarsko-siodlarski", 
56) PN/O-55510 ,,') Narzędzia rymarskie. Radełka", 
57) PN/O-55511 " - Złobnik do szwów", 
58) PN/O-55512 ,; - Wycinaki okrągłe o średnicy od 1 

do 10 mm", 
59) PN/O-55513" - Wycinaki okrągłe o średnicy 12 

do 26 mm", 
6Q) PN/O~55514" ...... Wycinaki płaskie", 
61) PN/O-55518" - Trzonki do brzeżnik6w" 

62) 

" 63) 

64) 

65l 

~ ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957.r., z wyjątkiem 
norm wymienionych w pkt 45, 47, 59 i 60, ustanowio
nych dnia 20 listopada 1957 r., wymienionych w pkt 46, 
56 i 58 ustanowionych dnia 21 listopada 1957 r., i nor
my wymienionej w pkt 57, 'lIstanowione) ~nia 22 listo
pada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101 , poz. 592); 

PN~54/P-04630 "Kontrola jakoś'ciwyrobów -włókiennl
czych. Tkaniny, Stwierdzenie przemakalnoś·ci metodą 
"niecki", zatwierdzoiJ,a jakoialec~na rozporZądzeniem 
Przewodniczącego Pań'śtwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego 'l dnia 12 listopada 1954 r. w s'prawle 
zatwierdzenia norm państwowych ustalonych pr.zez 
Pol'iki Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókien
nictwa (Dz. U. Nr 55, poz. 275),; 

l'N-54/P-04756 , .. ) Kontrola . jakości smowców włó
kienniczych. Kokony przemysł9we . jedwabnika mor
wowego. Wyznaczanie zawartości jedwabiu", zatwier
dzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczą

cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 3 lutego 1955r,. w sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet 
Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. 
Nr 8, poz. 49); . 

PN-54/P-04759 " - - Wyznaczanie wodochłonności", 
. - , .. 

PN-54/P-04768 " - Jedwab. Wyznaczanie nierówno
mierności numeru", 

Poz. 403 

66) PN-54/P-04769, .. -Jedwab. Wyznaczanie nierówno
mierności wytrzymałości na razry

·wanie" 

- zatwierdzone jako zalęcane rozporządzeniem Ptze
wodniczątego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego 'l dnia 27 czerwca 1955 r. W sprawie za
twierdzenia norm państwowych ustalonych przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennic
twa (Dz. U. Nr 28, poz. 163), 

67) PN-54/P-04763 " - Jedwab. Wyznaczaniecłęzaru 
właściwego", zatwierdzona jako zalecana rozporzą-· 
dzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
nowania GQsPodi1rczego z dnia 25 marca 1955 r. w 
sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalon ych
przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących 
włókiennictwa (Dz. U. ~ Nr 15, poz. 85); 

68) PN-57/P-04945" - Słoma lniana i konopna. WyZr1a
czanie zawartości włókna meto
dą chemiczną", 

69) PN-57/P-04946" - Słoma lniana i konopna. Wyzna
czanie zawartości substancji wo
skowych" 

- ustanowione jako ob5wiązujące przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny: Ipierwsza dnia 10, a druga dnia 
19 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495); 

70) PN/P-82005 "Tkaniny ba wełniane. Systematyka J6oo
ratoryjnej kontroli jakości", 

71) PN/P-82254 "Tkaniny wełniane: Systematyka labora-
, toryjnej kontroli jakości", ' 

72) PN/P-82464 "Tkaniny lniane. Systematyka laborato-
ryjnej kontroli jakości", . 

73 PN/P-B2465 "Tkaniny jutowe. Systematyka laborato
ryjnej kontroli jakości"" 

74) PN/P-82468 "Tkaniny -konopne. Systematyka laborato
ryjnej kontroli jakości", 

75) PN/P-82654 "Tkaniny jedwabne. Systematyka labora-
toryjnej kontroli jakości" 

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwiE~r
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa 

(Dz. U. Nr 9, poz. 28) ; 

76) PN-53/P-79603 "Worek jutowy do eksportu cukru", 
zatwierdzona jako zalecana roz'porządzeniem Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dniil 12 listopada 1954 r. ' w sprawie za-

. twierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272); 

B) z dniem 1 kwietnia 1970 r.: PN-60/T-92023 "Telekomuni
kacy jne linie na powietrzne. Obłąki do poprzeczników", 
ustanowiona jako obowiąźująca przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 28 pażdziernika' 1960 r. (Monitor . 
Polski 'l 1961 r. Nr 6, poz. 32); 

C) 'l dniem l lipca 1970 r.: -

I) PN-61/B-20110 "Płyty budowlane z trzciny", ustano
wiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 11 lipca 1961 r. (Mo.nitor Polski 
Nr 67, poz. 292); 

2) PN-63/B-94440 "Okucia budo,wlane. Klucze do zam
ków drzwiow ych", ustanowiona przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 5 pażdziernika 1963 r. (Monitor 
Polski z 1964 r. Nr B, poz. 40); 
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3) PN-59/P-80251 "Kokony jed wabnika morwowego. Kla
syfikacja", u'itanOwiona jako obowiązująca przez Pol
ski Komitet NOHilalizacyjny dnia 29 czerwca 1959 r. 
(Monitor Polski Nr 75, poz. 401), 

4) PN-53tR-64422 ,,.) Pa!ze;' Wykaz roślin wchodzących 
w skład siana", zatwierdzona jako zalecana rozPQrzą
(l.zeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
wania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia .1955 r. w 
sprawie zatwierdzenia norm p~ństwowy<:h ustalonych. 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących 

. produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 35, 

Poz. 403 'I 404 

5) PN-53/R-64423" - Siano łąkowe", 
6) PN-53/R-64424" - Oznaczanie jakości siana", 
7) PN-53/R-.64425" - PGbieranie próąek, siana" 

- zatwierdzone: pierwsze dwie jako zalecane, ~ trze
cia jak'o obowiązująca rozporządzeniem ' P.rzewodni
czącego Pańsfwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet NOfmalizacyjn)\r dOtycżących rolnictwa i pro
duktów spożywczych (Dz. U. Nr 19, poz. 118). 

poz ... 220); Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. . Adamski 

0) Pełny tytuł . normy: jedna kre!>ka przed ' tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytuł\!, a dwie kre
.kl przed tytułem tej samej serII norm zastępują dwie pierwsze części pełnego ·tytulu. 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETV NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 20 listopada 1969 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm brantowycb. 

Na podstawie ' art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1~1 .r. o normalizacji (Dz. U .. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje : 

§ 1. Ustanowione zosta'ły następujące normy . branżo
we (BN): 

~ 
Num'er 
normy 

2 

1 69/3506-07 

- D a ta 

Tytuł normy i zakres obowiązywania 
uslanowlenl~ normy 

od' klórej norma 
obowiązuje 

3 
, .. 

przez Ministra Komunikacji: 

w zakresie produkcji i odbioru: 

Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolefowegO. Transfor-22 września 1969 r. 
matory typu REJ . 10-15. Ogólne wymagania i bada-
nia 

w zakresie produkcji j- napraw. 

5 

1 października 1970r. 

2 69/3517-35 0) Tabor kolejowy normalnotorowy. Klocek hamulcowy 22 'września 1969 r. : października 1970 r. 
jednowstawkowy W7 

3 I 69/3517-36 - Klocek hamulcowy dwuwstawkowy D2 22 ' września 1969 r. 

p I. Z e z M i n l s t r a R o l n l c t wa: 

4 
5 
6 

69/9135-01 
69/9147-11 
69/9147-12 

w zakresie oQrotu: 
, 

Pasze. Siano 
')Ryby hodowlane . . Materrilł zarybieniewy łososia 

- . MateriaI zarybieniowl szczupaka 
troci 

27 września 1969 r. 
29 września 1969 r. 
29 września 1969 r. 

1 października 197G ro 

l lipca 1970 r. 
1 lipca' 1976 r. 
l lipca 1970 r. 

przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości: 

w zakresie produkcji i obrotu: 

7 69/6756-04 Płyty z trzciny pospolitej 19 września 1969 r. 1 lipca 1970 r. 

- , 


